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خبراء »العدل« مستمرون في إضرابهم رغم المحاوالت النيابية إلثنائهم

أسامة أبو السعود
أكد خبراء وزارة العدل انهم مس���تمرون في تعليق العمل بجلس���ات اخلبراء حتى 
جلسة مجلس األمة القادمة 17 اجلاري حيث من املتوقع ان يقر املجلس قانون اخلبرة 
وش���ددوا على انهم لن يستجيبوا الي ضغوط الثنائهم عن موقفهم في الوقت الراهن. 
ولف���ت عدد من اخلبراء ل� »األنباء« الى أن هن���اك محاوالت نيابية للتخفيف من حدة 
املوقف والعودة عن تعليق العمل باجللسات اال ان اخلبراء ردوا بأن اقرار القانون اوال 

النه يضمن احلد املعقول من مطالبهم العادلة.

»اتحاد الصناعات« التقى وزير الشؤون

المديرس: عمومية
»العالقات العامة« 7 أبريل المقبل

أكد رئيس مجل���س ادارة احتاد الصناعات الكويتية حس���ن 
اخلراف���ي أهمية تفعيل قرارات دعم املنتج الوطني في اجلمعيات 
التعاونية واقترح اضافة بنود تلك القرارات في مش���روع قانون 

التعاون املقترح احملال الى مجلس األمة متهيدا القراره.
جاء تصري���ح اخلرافي خالل اجتماع رئي���س مجلس االحتاد 

واعضائه مع وزير الشؤون االجتماعية والعمل.
وناقش االجتم���اع املعوقات التي تواج���ه املنتج الوطني في 

العديد من اجلمعيات.
وش���دد اخلرافي على اهمية تفهم احتياج املصانع الى العمالة 
الفنية ذات اخلبرة املناس���بة واالختصاص املطلوب، مشيرا الى 
ان الس���وق احمللي ال تتوافر فيه مثل هذه العمالة بش���كل مكثف، 
ومن الضرورة تبعا لذلك الس���ماح باستقدام مثل هذه العمالة من 
اخلارج متى اقتضت الضرورة واالحتياج وفقا لإلجراءات املتبعة 

لدى الوزارة.
ومن جهته، وعد الوزير النظر في آليات تفعيل القرارات الوزارية 

املعنية.
كما اش���ار الى جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل والعمالة 
الوافدة واقتراح الوزارة انشاء هيئة الستقدام العمالة تكون مختصة 
مبتابعة اج���راءات التعين ومتابعة انتقال العمالة بهدف القضاء 
على ظاهرة العمالة السائبة وجتارة االقامات وااليفاء بالتزامات 

الدولة جتاه املنظمات العاملية.

صرح رئيس مجلس ادارة جمعية العالقات العامة الكويتية 
بدر املديرس بأن اجلمعية العمومية العادية جلمعية العالقات 
العامة الكويتية س���تعقد يوم االربع���اء املوافق 2010/4/7 من 
الساعة الرابعة حتى الس���اعة التاسعة مساء في مقر جمعية 

اخلريجن – بنيد القار.
واضاف املديرس ان باب الترشيح لعضوية مجلس االدارة 
قد مت اغالقه بنهاية دوام يوم 2010/3/6 وانه سيرسل التقريرين 
االداري واملالي لعام 2009 وكذلك قائمة بأسماء املرشحن الى 

اعضاء اجلمعية خالل االسبوع القادم.
واضاف املديرس أنه حس���ب النظام االساسي للجمعية ال 
يحق حض���ور اجلمعية العمومية العادي���ة وانتخاب اعضاء 
مجلس االدارة اال ملن س���دد االش���تراكات حسب نص املادة 19 

والتي تنص على ما يلي:
تتكون اجلمعية العمومية من االعضاء العاملن الذين امضوا 
في عضوية اجلمعية مدة ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد 
اجلمعية العمومية وبش���رط ان يكونوا س���ددوا اشتراكاتهم 

السنوية.
ودع���ا املديرس االخوة واالخوات اعض���اء اجلمعية الى ان 
يبادروا بتسديد اشتراكاتهم حتى يتسنى لهم حضور اجلمعية 

العمومية واحضار البطاقة املدنية االصلية.
وش���كر املديرس جمي���ع اعضاء اجلمعية عل���ى تواصلهم 
واستفساراتهم واهتمامهم باجلمعية وانشطتها مع الترحيب 
بأي استفسار عن انعقاد اجلمعية العمومية العادية باحلضور 

او االتصال مع سكرتارية اجلمعية.
كما اشار املديرس الى انه يرحب بحضور الصحافة احمللية 
والفضائي���ات الكويتية حلضور وتغطي���ة اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية وس���توجه الدعوة لهم للحضور قبل موعد 

انعقاد اجلمعية.

أكد أهمية دعم المنتج الوطني بالتعاونيات

تم إغالق باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

الحمود لـ »األنباء«: االتفاق في »تنسيقية« الجامعة 
وهيئة التدريس على رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا

مريم بندق
أعلنت وزي���رة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود االتفاق على رفع سن التقاعد ألعضاء 

هيئة التدريس بجامعة الكويت الى 70 عاما.
وقالت الوزيرة احلمود ل� »األنباء« بعد ترؤسها 
صباح امس اجتماع اللجنة التنسيقية بن جمعية 
أعضاء هيئ���ة التدريس وإدارة جامعة الكويت: مت 
بحث 6 قضايا رئيسية على جدول أعمال االجتماع 
ومنها رفع س���ن التقاعد الى 70 عاما ورفعناه الى 

مجلس اخلدمة املدنية للبحث واالعتماد.
وأضافت د.احلمود: ومت االتفاق ايضا على متابعة 
املزايا الوظيفية املطروحة ألعضاء هيئة التدريس 
بالتنس���يق مع ديوان اخلدم���ة املدنية والتي منها 

التأمن الصحي وتعليم األبناء.
وبينت انه مت االتفاق ايضا على استكمال تهيئة 
مكاتب مدرس���ي اللغات في كلية التربية وتوسعة 
مقر اجلمعية ومتابعة دراسة مدى إلزامية قرارات 

جلنة التظلمات.

رفعت االقتراح إلى مجلس الخدمة المدنية لبحثه واعتماده

م.اياد اخلرافي

دانيا شومان
بحضور رئيس مجلس ادارة الن���ادي 
العلمي م. اياد اخلرافي واعض���اء مجل��س 
العمومية  االدارة واعض���اء اجلمعي���ة 
الش���ؤون االجتماعية  وممثل���ي وزارة 
العمومية  والعم���ل اعتمدت اجلمعي���ة 
املالي واالداري لعام  التقريرين  العادية 
2009 ومحاسب ومدقق حسابات النادي 

للعام احلالي.
وخ���الل االجتماع ال���ذي عقد رحب 
م.اياد اخلرافي باحلضور وشكر اجلميع 
على تلبية الدعوة لدور االنعقاد العادي 
للوقوف واالطالع على جهود واجنازات 
املجلس خالل عام 2009 والدف���ع مبسيرة 

النادي الى االمام والنجاحات التي حتققت 
واملسؤولية الكبيرة امللقاة على املجلس 
من خالل ثقة اعضاء اجلمعية العمومية 
بأعضائه. ومت ع���رض التقريرين املالي 
واالداري لعام 2009 حيث اش���تمال على 
اجن���ازات مجل���س االدارة واالنش���طة 
والبرامج وال���دورات واملعارض احمللية 
واخلليجية والعربية والعاملية واجنازات 
النادي فيها، وعرض نش���اطات ادارات 
النادي املختلفة الى جانب امليزانية وبنود 
الصرف اخلاصة بكل ادارة ومن ثم اعتماد 
محاسب ومدقق حساب���ات النادي للعام 

احلال����ي 2010.
وقد ع���رض خالل انعق���اد اجلمعية 

العمومي���ة العادية فيلم وثائقي يتناول 
مختلف نش���اطات وبرامج النادي خالل 

عام 2009.
هذا وق���د مت االنعقاد وس���ط اجواء 
هادئ���ة واش���ادة االعض���اء باالجنازات 
العلمية الشبابية التي حققها النادي من 
خالل االنشطة املتنوعة واملتعددة والتي 
حققت جناحات ترتبت عليها زيادة اعداد 
اليه واملشاركة في  الشباب املنتس���بن 
برامجه وانشطته ودوراته التي تواكبت 
عليها جميع املتغيرات العلمية احلديثة 
ملساعدة ابنائها على االستفادة واستيعاب 
كل م���ا هو جديد في مجال التكنولوجيا 

املتطورة.

النادي العلمي اعتمد التقريرين  المالي واإلداري للعام 2009


